Resolució d'inici del procediment d'elaboració del projecte d’ordre de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les
bases reguladores per a la concessió de subvencions al transport universitari a
la Comunitat Valenciana.
El Consell, des de l’any 1994, ha dut a terme actuacions en matèria de
transport per a estudiants universitaris residents en poblacions de la Comunitat
Valenciana allunyades dels centres universitaris, a fi de limitar l’impacte d’este
tipus de gastos en les economies familiars i de garantir una verdadera igualtat
d’accés als ensenyaments universitaris amb independència del lloc de
residència.
Aquesta iniciativa del Consell obté resposta tant dels mateixos estudiants,
agrupats en associacions, com d’ajuntaments i empreses de transport de
viatgers per carretera, la qual cosa ha permés posar en marxa un conjunt de
servicis de transport universitari que beneficien universitaris de prop de 200
municipis de la Comunitat Valenciana.
El present projecte normatiu pretén establir les bases per les quals han de
regir-se les convocatòries d’ajudes al transport universitari en la Comunitat
Valenciana.
Aquestes bases de convocatòria, pel seu caràcter de subvenció, li és
d’aplicació la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública,
del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i en els preceptes que siga
aplicable, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
General de Subvencions.
L’article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, fixa el
procediment d’elaboració dels reglaments.
A més, el títol II del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la
forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la
Generalitat, estableix l’estructura i la forma dels projectes normatius, i regula
els aspectes relatius a l’estructura, títol del projecte, índex, part dispositiva,
antefirma i annexos del mateix.
D’altra banda, el títol III de l’esmentat decret regula el procediment d’elaboració
dels dits projectes, el seu capítol I les disposicions comunes a tots els projectes
normatius i el seu capítol III, el procediment de les disposicions administratives
de caràcter general.
Per quant antecedeix,
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RESOLC
Primer
Iniciar el procediment d’elaboració del projecte d’ordre de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions al transport universitari a la
Comunitat Valenciana.

Segon
Encomanar la tramitació del procediment d’elaboració, així com l’emissió dels
estudis i informes establits en l’article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, i la realització de les actuacions i informes previstos en
els articles 39 a 43 i 52 a 55 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell,
sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes
normatius de la Generalitat, a la Direcció General de Universitat, Investigació i
Ciència, així com qualsevol altra actuació exigida per la normativa sectorial
corresponent.
EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ,
CULTURA I ESPORT.

Firmat per Vicent Marzà Ibáñez el
16/07/2018 13:25:44
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